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STATUT FUNDACJI RZEKA EN 

 

ROZDZIAŁ I 

[ Postanowienia ogólne ] 

§ 1 

1. FUNDACJA Rzeka EN (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez 

Edwarda Wolanina (zwanym w treści Statutu „Fundatorem”) w dniu 10.04.2019 aktem 

notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Beata Wyszyńska znajdującej się w 

Lubartowie, przy ul. Rynek I nr 12 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach 

(tj. Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu. 

§ 2 

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

§ 4 

1. Siedziba Fundacji mieści się we wsi Samoklęski. 

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

celów Fundacji. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do fundacji czy 

stowarzyszeń. 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się 
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do realizacji celów Fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

[ Cele i zasady działania Fundacji ] 

§ 6 

Celem Fundacji jest wszelka działalność oświatowo-kulturalna w kraju i zagranicą, 

szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży 

uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków. 

§ 7 

1. Fundacja kładzie szczególny nacisk na: 

a) inicjowanie i wspieranie działalności społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej głównie 

nakierowanej na rozwój artystyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży,  

b) promowanie i wspieranie wybitnych indywidualności, kompozytorów polskich, 

najzdolniejszych młodych artystów oraz unikalnych inicjatyw artystycznych,  

c) wspieranie organizacyjne, finansowe i medialne osób, środowisk i instytucji kultury, 

nauki, sztuki i oświaty pracujących nad wszechstronnym rozwojem intelektualnym, 

emocjonalnym i etycznym młodzieży szkolnej, studentów, młodych pracowników 

nauki, artystów, 

d) organizowanie, popularyzowanie, promowanie i wspieranie kultury polskiej w kraju i 

zagranicą,  

e) wspieranie rozwoju oświaty, wychowania, kultury i sztuki, prowadzenie działalności 

edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej oraz wydawniczej,  

f) pobudzanie aspiracji i przygotowanie młodych osób do uczestniczenia w kulturze 

poprzez promowanie muzyki klasycznej oraz działanie na rzecz ochrony przed 

zagrożeniami ze strony kultury masowej, 

g) inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Fundacji, 

h) współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń między placówkami 

instytucjami i osobami zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją muzyczną. 

i) Profilaktyka uzależnień poprzez stworzenie alternatywy dla patogennego stylu życia,  
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j) wspieranie i promowanie działalności społeczno kulturalnej na rzecz pomocy w 

integracji społecznej oraz przystosowywaniu się do życia osób narażonych na 

wykluczenie społeczne,  

§ 8 

1. Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego w obszarach: 

a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 

organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej na 

rzecz podmiotów (osób fizycznych, prawnych i jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresach 

zbieżnych z celami Fundacji,  

b) wskazywanie, wyróżnianie, nagradzanie osób, instytucji, środowisk będących dla 

dzieci i młodzieży autorytetami moralnymi i merytorycznymi,  

c) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, seminariów, 

sympozjów, zebrań naukowych, warsztatów, szkoleń, ćwiczeń, konsultacji, wycieczek, 

zespołów artystycznych, kół zainteresowań oraz innych form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

d) pracę z uzdolnionymi muzycznie dziećmi i młodzieżą poprzez wspieranie 

wprowadzania do praktyki najnowszych metod edukacji i wychowania, 

e) popularyzację osiągnięć i dokonań dzieci i młodzieży we wszelkich dziedzinach 

sztuki, szczególnie muzyki w formie organizowania, dofinansowywania lub 

współfinansowania koncertów artystycznych, prelekcji, festiwali, konkursów oraz 

różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, 

f) wspieranie rozwoju zaplecza organizacyjnego, materialnego i technicznego służących 

realizacji celów Fundacji, 

g) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów młodych artystów na 

konkursy, koncerty oraz inne wydarzenia związane z promocją i edukacją muzyczną, 

h) ustanawianie i przyznawanie wsparcia finansowego w formie stypendiów, nagród, 

dotacji, zapomóg dla uzdolnionych muzycznie osób, 



4 

i) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie koncertów, festiwali, inicjatyw 

kulturalnych oraz projektów i wydarzeń artystycznych, 

j) gromadzenie środków finansowych służących do realizacji celów Fundacji, 

k) wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie nagrań fonograficznych i 

audiowizualnych w dziedzinie kultury, 

l) inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za 

granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich,  

m) promowanie młodych utalentowanych artystów w kraju i za granicą poprzez 

wspieranie ich rozwoju kariery zawodowej,  

n) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie pobytu artystów w Polsce i 

zagranicą, 

o) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie zakupu instrumentów 

muzycznych,  

p) wspieranie wszechstronnego rozwoju, w tym osobistego, młodych artystów, 

q) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie nauczania 

muzycznego oraz wymiana doświadczeń, 

2. Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w 

obszarach: 

a) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 

organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej na 

rzecz podmiotów (osób fizycznych, prawnych i jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresach 

zbieżnych z celami Fundacji,  

b) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, seminariów, 

sympozjów, zebrań naukowych, warsztatów, szkoleń, ćwiczeń, konsultacji, wycieczek, 

zespołów artystycznych, kół zainteresowań oraz innych form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

c) pracę z uzdolnionymi muzycznie dziećmi i młodzieżą poprzez wspieranie 

wprowadzania do praktyki najnowszych metod edukacji i wychowania, 
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d) popularyzację osiągnięć i dokonań dzieci i młodzieży we wszelkich dziedzinach 

sztuki, szczególnie muzyki w formie organizowania, dofinansowywania lub 

współfinansowania koncertów artystycznych, prelekcji, festiwali, konkursów oraz 

różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, 

e) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie koncertów, festiwali, inicjatyw 

kulturalnych oraz projektów i wydarzeń artystycznych, 

f) wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie nagrań fonograficznych i 

audiowizualnych w dziedzinie kultury, 

g) inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za 

granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich,  

h) wspieranie wszechstronnego rozwoju, w tym osobistego, młodych artystów, 

 

ROZDZIAŁ III 

[ Majątek i dochody Fundacji ] 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 

500,00 (słownie: pięćset ) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne 

składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§ 10 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

1. Dochody Fundacji pochodzą ze świadczeń Fundatora. 

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z: 

a) darowizn, spadków i zapisów; 

b)  subwencji, dotacji, grantów osób prawnych, osób fizycznych oraz podmiotów nie 

posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy, w szczególności od jednostek 

samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, funduszy Unii Europejskiej; 

c)  majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji; 

d) zbiórek i imprez publicznych; 



6 

e) odsetek i lokat bankowych 

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego 

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

5. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację 

wszystkich celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników Fundacji. 

§ 11 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi osoby prawne. 

§12 

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego 

powołanych lub działających - w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów 

statutowych Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

[ Organy Fundacji ] 

§ 13 

Organami Fundacji są: 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

2. Grupa Przyjaciół Fundacji, zwana dalej Grupą Przyjaciół. 

[ Zarząd Fundacji ] 

§ 14 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat. 
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3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

4. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator 

5. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a) odwołania przez Fundatora 

b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora 

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej 

d) śmierci członka Zarządu 

6.Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie, w tym mogą 

pozostawać w stosunku pracy. 

7.Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków 

Fundacji. 

§ 15 

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2.Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a) kierowanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji i 

realizowanie jej celów statutowych, 

b)  przygotowywanie planów pracy i budżetu, 

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

f) składanie wniosków do Fundatora o zmianę statutu, 

g) wnioskowanie do Fundatora o połączenie lub likwidację Fundacji. 

h) wykonywanie kompetencji Fundatora określonych w §20 Statutu, jeżeli Fundator 

oświadczy na piśmie, że nie skorzysta w konkretnym przypadku z tych uprawnień. 

 



8 

3. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania co roku sprawozdań finansowych i sprawozdań z 

działalności Fundacji; 

4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku 

oświadczeń woli związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 200.000 zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych)  Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez Prezesa 

członek Zarządu Fundacji musi uzyskać zgodę  Fundatora .  

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do Fundacji. 

 

§ 16 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą 

elektroniczną bądź telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, 

na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4.  Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje 

głos Prezesa. 

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie 

obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały. 

 

[ Grupa Przyjaciół Fundacji ] 

§ 17 

1.  Grupa Przyjaciół jest organem doradczym Fundacji 

2. Grupa Przyjaciół powoływana jest przez Fundatora. 

3. Grupa Przyjaciół może się składać z dowolnej liczby członków, w tym Przewodniczącego. 

Fundator może być Przewodniczącym Grupy Przyjaciół. 

4. Grupa Przyjaciół może wybrać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza. 



9 

5. Członkowstwo w Radzie wygasa na skutek: 

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,  

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym 

c) odwołania przez Fundatora 

d) śmierci członka 

6. Nie można łączyć członkowstwa w Grupie Przyjaciół z członkowstwem w Zarządzie. 

§ 18 

1. Do zadań Grupy Przyjaciół należy: 

a) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji, 

b) opiniowanie sprawozdań z realizacji planów i programów działania Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, 

d) wykonywanie kompetencji Fundatora określonych w §20 Statutu, jeżeli Fundator 

oświadczy na piśmie, że nie skorzysta w konkretnym przypadku z tych uprawnień. 

2. Członkowie Grupy Przyjaciół nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia 

funkcji w tym organie, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

§ 19 

1. Grupa Przyjaciół zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Zebranie Grupy Przyjaciół zwołuje Przewodniczący Grupy z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Zarządu. 

3. Przewodniczący kieruje pracami Grupy Przyjaciół oraz reprezentuje ją wobec pozostałych 

organów Fundacji i osób trzecich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go 

Wiceprzewodniczący. 

4. Grupa Przyjaciół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  
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5. Posiedzenia Grupy Przyjaciół mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 

członkowie Grupy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych 

spraw w porządku obrad. 

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu oraz Fundator. Mogą w 

nich także uczestniczyć inne zaproszone osoby – udział tych osób w posiedzeniach Grupy ma 

jedynie charakter doradczy. 

7. Grupa Przyjaciół może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana 

w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Grupy otrzymali projekt uchwały. 

§ 20 

Do kompetencji Fundatora, poza innymi wymienionymi w Statucie, należy: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Grupy Przyjaciół, w tym jej 

Przewodniczącego, 

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, 

c) udzielanie absolutorium członkom Grupy Przyjaciół i Zarządu Fundacji, 

d) ustanowienie regulaminu Grupy Przyjaciół i Zarządu Fundacji, a także zmiany tych 

regulaminów, 

e) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek 

organizacyjnych Fundacji, 

f) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie 

likwidacji Fundacji, 

g) zmiana Statutu Fundacji, 

h) określanie planów i kierunków działalności statutowej Fundacji, 

 

ROZDZIAŁ V 

[ Ambasadorowie Fundacji] 

§ 21 

1. Ambasadorowie Fundacji powoływani są w celu reklamowania i promowania działalności 

Fundacji spośród osób ze środowisk związanych z kulturą i sztuką, polityką, sportem, 

biznesem i uniwersyteckich. 
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2. Reklamowanie i promowanie działalności Fundacji obejmuje w szczególności uczestnictwo 

w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, spotkaniach, konferencjach, imprezach, udzielanie 

wypowiedzi dla mediów, wypowiedzi na portalach społecznościowych, udzielanie zgody na 

wykorzystanie wizerunku, produkcję audycji, programów, filmów, teledysków oraz inne 

działania służące realizacji celów Fundacji. 

3. Ambasadorowie Fundacji swoim autorytetem przyczyniają się do zwiększenia zakresu 

oddziaływania Fundacji. 

4. Ambasadorowie Fundacji mogą doradzać Zarządowi, Grupie Przyjaciół lub Fundatorowi. 

§ 22 

 Ambasadorowie Fundacji nie odpowiadają w żaden sposób za działalność Fundacji, w tym za 

zobowiązania finansowe Fundacji. 

§ 23 

Ambasadorowie Fundacji za pełnienie swojej funkcji nie pobierają od Fundacji 

wynagrodzenia. 

§ 24 

1. Ambasadorowie Fundacji są powoływani i odwoływani wspólnie przez Fundatora i Prezesa 

Zarządu Fundacji. 

2. Fundacja może powołać nieograniczoną ilość Ambasadorów Fundacji. 

3. Ambasadorowie Fundacji powoływani są na czas nieograniczony. Mogą być odwołani w 

każdym czasie na wniosek członka Zarządu, członka Grupy Przyjaciół. Ambasador Fundacji 

może również samodzielnie wystąpić z wnioskiem o odwołanie go z pełnionej funkcji. 

4. Uchwała o powołaniu lub odwołaniu Ambasadora Fundacji zapada zwykłą większością 

głosów członków Zarządu i Grupy Przyjaciół. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 

głos Fundatora a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Fundacji.  

ROZDZIAŁ VI 

[ Postanowienia końcowe] 

§ 25 
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1. Fundacja może dokonać zmiany Statutu. Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć również 

celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie 

założycielskim. 

2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. 

3. Zmiana Statutu dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez właściwy sąd. 

 

§ 26 

1. Fundacja składa corocznie Ministrowi właściwemu do spraw kultury sprawozdanie ze swej 

działalności. 

2. Sprawozdanie może być przez Fundację udostępnione do wiadomości publicznej, w tym 

może zostać opublikowane na stronach internetowych Fundacji. 

§ 27 

1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może 

połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator, przy czym 

połączenie może być następstwem zarówno fuzji, jak i inkorporacji. 

4. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa oraz wchodzić w 

skład stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji. 

§ 28 

1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach 

decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator.  

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

3. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na realizację celów 

Fundacji, w tym mogą zostać przeznaczone na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia, 

organizacji pożytku publicznego realizujących cele zbieżne z celami Fundacji. 


